
هام: ال توصل كبل USB حتى تتأكد من فشل 
خطوة رقم ١٦ أو تثبيت البرنامج. اتبع اخلطوات 

التالية حسب الترتيب املذكور. 

ابدأ هنا

إذا واجهتك مشاكل، انظر  حل املشكالت    في القسم األخير.   

إزالة كافة األشرطة
ارفع باب الوصول وأزل 

الشريط املوجود بداخل 
اجلانب األيسر من اجلهاز. 

حتديد املكونات والتعرف عليها
القرص املدمج لنظام 

Windows

القرص املدمج لنظام 
Macintosh

دليل املستخدم

خراطيش الطباعة

سلك ومحول الطاقة

غطاء تركيب لوحة التحكم 
(قد يكون مرفقاً)

*USB كبل

* يتم شراؤها منفصلة. 
قد تختلف محتويات الصندوق.

قد جتد اختالفاً بني الطراز املوجود لديك والصور املوضحة هنا.  
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١

٢

٣
© 2004 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P.

Title in HP Futura Book
14-20 pt., centered

Subtitle in 10-14 pt., centered, white

English
Arabic
Bahasa
Português
Hrvatski
Cesky
Dansk
Nederland

Suomi
Français
Deutsch
Greek
Hangul
Hebrew
Magyar
Italiano
Español

Magyar
Italiano
Japanese
Español
Norsk
Português
Russian
Simplified 
Chinese

Slovencina
Slovenšcina
Español 
Svenska              
Traditional- 
Chinese
Thai 
Türkçe
Ukrainian

© 2004 Hewlett-Packard 
Development Company, L.P.

Title in HP Futura Book
14-20 pt., centered

Subtitle in 10-14 pt., centered, white

English
Arabic
Bahasa
Português
Hrvatski
Cesky
Dansk
Nederland

Suomi
Français
Deutsch
Greek
Hangul
Hebrew
Magyar
Italiano
Español

Magyar
Italiano
Japanese
Español
Norsk
Português
Russian
Simplified 
Chinese

Slovencina
Slovenšcina
Español 
Svenska              
Traditional- 
Chinese
Thai 
Türkçe
Ukrainian

Horizontal cover image: 
Replace this guideline area 

with either a cropped product 
photograph or a straight-on 

front-view illustration

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one
User Guide

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one
User Guide



2 • HP All-in-One

٤

٥

٦

تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم
(إذا لم يكن مثبًتا من قبل)

ارفع شاشة العرض 

حتميل ورق أبيض عادي

للحصول على أفضل عرض، قم بإزالة 
طبقة العزل الرقيقة من فوق سطح 

شاشة العرض.

يجب تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم جيًدا حتى ميكن جلهاز HP All-in-One أن يعمل 

ب أ

د ج

 أ  ضع غطاء تركيب لوحة 
التحكم فوق اجلهاز.

 ب  اضغط بقوة ألسفل على 
جميع حواف الغطاء لتأمني 

تثبيته جيًدا. 
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٧

٨

١٠

توصيل محول وسلك الطاقة

 أ  بعد الضغط فوق الزر  تشغيل ، يبدأ مصباح الضوء األخضر في الوميض لفترة قصيرة ثم 
يثبت ويضئ بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية حوالي دقيقة كاملة.

 ب  انتظر حتى تظهر مطالبة اللغة قبل االستمرار. إلعداد كٍل من لغتك والبلد/املنطقة 
التي تعيش فيها، اتبع اإلرشادات التي ستظهر على شاشة العرض. استخدم مفاتيح 

األسهم للتنقل بني القوائم. اضغط فوق موافق لتأكيد هذه التحديدات. 

الضغط فوق الزر "تشغيل" والتكوين

فتح باب الوصول

قم بإزالة الشريط من كٍل من خرطوشتي الطباعة

هام: ال تقم بتوصيل كبل USB حتى يوفر 
لك هذا الدليل اإلرشادات بذلك، وإن لم 

تفعل، فقد ال يتم تثبيت البرنامج بشكل 
صحيح. 

ارفع باب الوصول إلى أن يتوقف عن احلركة.

انزع الشريط الوردي الفاحت من على  كل من  خرطوشتي الطباعة.

تشغيل

أ

ب ج

٩

ال تلمس نقاط التالمس النحاسية اللون وال تعيد 
لصق األشرطة على اخلراطيش. 
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١١

١٢

إدخال خرطوشة الطباعة ثالثية األلوان

إدخال خرطوشة الطباعة باللون األسود

 أ    أمسك خرطوشة الطباعة  ثالثية األلوان  بحيث 
يكون ملصق HP مواجًها ألعلى.

 ب  ضع خرطوشة الطباعة  ثالثية األلوان  أمام 
الفتحة  اليسرى .

 ج  ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى 
تثبت في مكانها. 

أ  أمسك خرطوشة الطباعة باللون األسود بحيث 
يكون ملصق HP مواجًها ألعلى.

ب ضع خرطوشة الطباعة باللون األسود أمام 
الفتحة اليمنى. 

ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى 
تثبت في مكانها.

د  أغلق باب الوصول. 

يجب أن يكون اجلهاز في وضع  تشغيل  قبل أن 
تتمكن من إدخال خراطيش الطباعة 
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١٣

١٥

محاذاة خراطيش الطباعة
 أ    اضغط    موافق  لكل واحدة من املطالبات التي تظهر على شاشة لوحة التحكم لبدء 

عملية محاذاة خراطيش الطباعة.

 ستستغرق عملية احملاذاة بضع دقائق. 

 ب  بعد طباعة الصفحة، ستكون عملية احملاذاة قد اكتملت.
  حتقق من احلالة من خالل شاشة العرض، ثم اضغط فوق موافق. إذا كانت 

النتيجة فاشلة، انظر  حل املشكالت  في القسم األخير.

 تخلص من صفحة احملاذاة أو أعد استخدامها.

تشغيل جهاز الكمبيوتر

إذا لم توصل اجلهاز بالكمبيوتر، استمر في مراجعة دليل املستخدم للحصول على معلومات عن كيفية بدء التشغيل.

 أ   شغل الكمبيوتر، وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة، ثم انتظر حتى ظهور سطح 
املكتب.

 ب  أغلق كافة البرامج املفتوحة.

إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، 
 My Computer  فانقر نقراً مزدوجاً فوق

(جهاز الكمبيوتر) ، ثم انقر نقراً 
مزدوجاً فوق  رمز CD-ROM (القرص 
املدمج) ، بعد ذلك انقر نقراً مزدوجاً 

. setup.exe  فوق

:Macintosh مستخدمو
أدخل قرص 

  HP All-in-One  Macintosh
املدمج. انتقل إلى اخلطوة 

التالية قبل تثبيت البرنامج.

  HP All-in-One  Windows أ   أدخل قرص 
املدمج. 

 ب  اتبع اإلرشادات كما تظهر على 
الشاشة.

:Windows مستخدمو

إدخال القرص املدمج الصحيح

١٤
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١٦

قد يتعني عليك االنتظار بضع دقائق قبل مشاهدة املطالبة بتوصيل 
 USB على الشاشة. مبجرد ظهور املطالبة، قم بتوصيل كبل USB كبل

إلى املنفذ اخلاص به في اجلهة اخللفية من جهاز HP All-in-One ثم 
توصيله  بأي منفذ USB  على جهاز الكمبيوتر.  

:Macintosh مستخدمو
قم بتوصيل كبل USB إلى املنفذ اخلاص به في اجلهة اخللفية 

من جهاز HP All-in-One ثم توصيله  بأي منفذ USB  على جهاز 
الكمبيوتر.  

إذا لم تشاهد هذه الشاشة، راجع  حل املشكالت  في 
القسم األخير. 

:Windows مستخدمو

USB توصيل كبل
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١٧

١٨

متابعة تثبيت البرنامج

تهانينا! 

إذا لم تشاهد هذه الشاشة، راجع  حل املشكالت  في القسم 
األخير. اتبع اإلرشادات كما تظهر لك على الشاشة. قم 
باستكمال شاشة  Sign up now (تسجيل املنتج اآلن)   . 

:Macintosh مستخدمو
. HP All-in-One Installer  أ   انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز 

 ب  تأكد من أنك قد أكملت جميع الشاشات مبا فيه 
.Setup Assistant

:Windows مستخدمو

www.hp.com/support

عند ظهور شاشة "تهانينا"، ستكون 
.HP All-in-One مستعداً الستخدام جهاز

 راجع التعليمات املوجودة في "دليل 
املستخدم" أو التي تظهر على الشاشة لبدء 

التشغيل.
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حل املشكالت

تظهر رسالة  انحشار عربة الطباعة . 

*Q5584-90303*
*Q5584-90303*

افتح باب الوصول. قم بإزالة الشريط من الداخل. قم بفصل التيار الكهربائي ثم انتظر ملدة 
دقيقة واحدة. قم بتوصيل التيار الكهربائي مرة أخرى. 

تظهر الرسالة  افحص خرطوشة الطباعة  بعد إدخال خراطيش الطباعة أو بعد فشل 
عملية محاذاة خراطيش الطباعة.

قم بإزالة خراطيش الطباعة. تأكد من إزالة كل األشرطة من على نقاط التالمس النحاسية. 
أعد إدخال خراطيش الطباعة ثم أغلق باب الوصول. 

  .USB عدم مشاهدة الشاشة التي تخبرك متى تقوم بتوصيل كبل (فقط Windows)

أخرج قرص HP All-in-One  Windows  املدمج، ثم أعد إدخاله. راجع اخلطوة رقم ١٥.

(Windows فقط) تظهر شاشة  Microsoft Add Hardware (إضافة أجهزة) .

  HP All-in-One  Windows ثم أدخل قرص ،USB (إلغاء) . افصل كبل Cancel  انقر فوق
املدمج. راجع اخلطوتني ١٥ و١٦.

 Device Setup Has Failed To Complete  تظهر شاشة (فقط Windows)
(فشل اكتمال إعداد اجلهاز) . 

تأكد من إحكام تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم. افصل التيار الكهربي عن اجلهاز ثم أعد 
توصيله. حتقق من كل التوصيالت. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. ال تقم بتوصيل كبل 

USB بلوحة املفاتيح أو مبوزع شبكة غير مزود بالطاقة. راجع اخلطوتني ٤ و١٦.

 .Macintosh تعذر تثبيت برنامج (فقط Macintosh)

 USB بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج. ال تقم بتوصيل كبل USB تأكد من توصيل كبل
بلوحة املفاتيح أو مبوزع شبكة غير مزود بالطاقة. راجع اخلطوة رقم ١٦.

املشكلة:

اإلجراء:

راجع دليل املستخدم ملزيد من املعلومات.  متت طباعة هذا الدليل على ورق ُمعاد تصنيعه. قم 
بزيارة  www.hp.com/support للحصول على املساعدة.
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